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Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι-

ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι-

ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881

Άρθρο 1

Με τον παρόντα νόμο εναρμονίζεται η ελληνική νο-
μοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του 
Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της 3.6.2016) 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 
της 11.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 
2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 
(ΕΕ L 359 της 16.12.2014) και (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβου-
λίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015), 
όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η αρχική
Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική
νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 25 του ν. 4170/2013
(Α΄ 163) και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ
 και (ΕΕ) 2015/2376, με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 
(Α΄ 55) και με τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), 
αντίστοιχα.

Άρθρο 2

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/
2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4474/ 2017, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συ-
στηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος - μέλος, χωρίς 
προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών 
ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες πληροφορίες νοούνται 
οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κρά-
τους - μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες 
μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω 
κράτους - μέλους·

β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκα-
θορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κα-
τοίκους άλλων κρατών - μελών στο οικείο κράτος - μέλος 
φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και 
ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα·

γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξε-
ων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηματική 
κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που προ-
βλέπεται στις περιπτώσεις α΄και β΄.

Στο πλαίσιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9, της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία 
αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντί-
στοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα 
Ι. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήματος 
ΙΙΙ, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την 
έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς 
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.».

Άρθρο 3

(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 9Α του ν. 4170/2013, που προστέθη-
κε με το άρθρο 3 του ν. 4474/2017, προστίθεται άρθρο 
9ΑΑ, ως εξής:

«Άρθρο 9ΑΑ
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρε-
ωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα

1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνι-
κής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) που έχει τη φορολογική της 
κατοικία στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρου-
σα Οντότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Τμήμα ΙΙ, 
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β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄214), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/ 
2011 (Α΄180), καταργείται.

Άρθρο 30

Ρύθμιση ζητημάτων

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

1. Στο άρθρο 30 του ν. 3016/2002 (Α΄110) οι λέξεις 
«Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίστανται με τη 
λέξη «Οικονομικών».

2. Όπου στην από 31.7.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αε-
ροδρομίου (Σ.Α.Α.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 2338/1995 (Α΄202), αναφέρεται ο Υπουργός Εθνι-
κής Οικονομίας, νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 31

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), που προ-
στέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013
(Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφα-
λιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και 
παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του 
οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής:

Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc.
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 

251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 

cc και άνω.».
2. Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παρά-

γραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μπορεί να προβλέπεται, 
υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.».

3. Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται 
ως αρμόδια υπηρεσία η «Γενική Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Οικονομι-
κών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Α.Α.Δ.Ε..

4. Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρό-
ντος νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 32

Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από

18.7.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής

Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την

από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και

κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 
2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.7.2013 Συνυποσχετι-
κό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής 
Κοινότητας, όπως ισχύει μετά την από 31.7.2014 Πρόσθε-

τη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ

18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/7/2014

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΟΥ Ν. 4301/2014 (Α’ 223)

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 αφενός
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την 

υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρ-
νησης κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δη-
μόσιο») και αφετέρου

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι του Συνυ-
ποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, 
όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της 
παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο 
συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλή-
νων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») 
καλούμενοι στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, ένας 
έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλ-
λόμενοι»,

Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα 
ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 8 του από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού 
(στο εξής «Συνυποσχετικό») μεταξύ των Συμβαλλομένων 
όπως ισχύει μετά την πρόσθετη πράξη της 31 Ιουλίου 
2014 και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 
(Α’ 223), στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμ-
βαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων 3 
«Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Κα-
ταβολής της Οικειοθελούς Παροχής», κατά τα οριζόμενα 
στα επόμενα άρθρα της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 2

1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ησή της με το άρθρο 3 παρ. 1 της από 31 Ιουλίου 2014 
Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί 
τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται 
κατ’ έτος επί πενταετία».

2. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ηση της με το άρθρο 3 παρ. 2 της από 31 Ιουλίου 2014 
Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί 
τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται 
κατ’ έτος επί πενταετία»,

3. Στη παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Συνυποσχετι-
κού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 
31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «μέχρι και 
το τέλος του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη φράση 
«μέχρι και το τέλος του έτους 2017»,

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Συνυποσχετι-
κού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 
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